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többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.
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Tisztelt Képviselő-testület!
Végh Edit, a Liliom Óvoda óvodavezetője a 2013. január 30. napján kelt Polgármester úrhoz
intézett levelében azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséhez járuljon hozzá.
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 33.§ (1) bekezdése
szerint felmentés esetén a felmentési idő 60 nap, mely a (2) bekezdés alapján a
közalkalmazotti jogviszonyban töltött 30 év után hat hónappal meghosszabbodik. Végh Edit
közalkalmazotti jogviszonyban töltött 37 éve alapján felmentési ideje 60 nap + 6 hónap.
Végh Edit döntését azzal indokolta, hogy 2013. november 1. napjával lehetősége nyílik a nők
– kedvezményes – 40 év jogosultsági idővel történő nyugdíjba vonulására.
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30.§ (4) bekezdés alapján a
munkáltatónak a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha az 1997. évi
LXXXI. törvény 18.§ (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő
leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi.
A felmentési idő kezdete 2013. március 2. napja, a közalkalmazotti jogviszonya
megszűnésének időpontja pedig 2013. október 31. napja. A Kjt. 33.§ (3) bekezdése alapján a
munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a
munkavégzés alól. A munkavégzés alóli mentesítés ideje: 2013. július 1. napjától 2013.
október 31. napjáig tart.
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. § (16) bekezdése értelmében, ha az
intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, vagy az
intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt
megszűnt, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a pályázati eljárás eredményes
befejezéséig, de legfeljebb egy évig a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni, az e paragrafus (14) bekezdésében
meghatározottak alkalmazásával.
Az óvodavezetői feladatokat 2013. július 1. napjától az SZMSZ szerinti helyettesi rendnek
megfelelően az óvodavezető-helyettes látja el az eredményes pályázati eljárás során
kiválasztott óvodavezető megbízásáig.
Mindezek alapján kérem a Képviselő-testületet, döntsön Végh Edit óvodavezető
közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről, 2013. március 2.
napjával kezdődő időponttal, a rá irányadó felmentési idővel, valamint a munkavégzés alóli,
2013. július 1. napjától - 2013. október 31. napjáig történő mentesítéséről.
Továbbá kérem a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá Végh Edit 2013-ban –a
jogviszony megszűnésének időpontjában meglévő- fel nem használt szabadságának pénzben
történő megváltásához.

Budapest, 2013. február 07.
Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat:
1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Végh Edit óvodavezető közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel
megszünteti. A felmentési idő kezdő időpontja 2013. március 2. napja, a munkavégzés
alóli mentesítés időtartama 2013. július 1. és 2013. október 31. napja közötti időszak.
Határidő: 2013. február 14., illetve 2013. október 31.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
2.) Továbbá a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul Végh Edit a 2013. évben –a jogviszony megszűnésének időpontjában
meglévő- fel nem használt szabadságának pénzben történő megváltásához.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester
3.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy a Liliom Óvoda óvodavezető feladatait az SZMSZ-ben
meghatározott helyettesítési rendben foglaltaknak megfelelően az óvodavezető-helyettes
látja el, az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott óvodavezető megbízásáig.
Határidő: 2013. február 14.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester

